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Трудова і професійна діяльність 
У 1978 р. закінчив радіотехнічний факультет Львівського ордена 

Леніна політехнічного інституту, за спеціальністю конструювання та 

виробництво радіоапаратури. Рішенням Державної екзаменаційної комісії 

присвоєно кваліфікацію інженера-конструктора радіоапаратури. Після 

закінчення інституту з 1979 по 1981 р працював молодшим науковим 

співробітником науково-дослідної лабораторії Львівського політехнічного 

інституту, а з 1981 по 1982 – інженером цієї ж лабораторії. У цей же час з 

1978р. по 1981 р. навчався в аспірантурі Львівського ордена Леніна 

політехнічного інституту. 

З 1982 року обраний за конкурсом асистентом кафедри конструювання 

і технологічного виробництва радіоапаратури Львівського політехнічного 

інституту. 

23 лютого 1983 р. у спеціалізовані вченій раді К 063.36.02 

Ленінградського ордена Леніна електротехнічного інституту імені 

В.І. Ульянова (Леніна) захистив кандидатську дисертацію «Оцінка та 

забезпечення якісних показників тонких резистивних плівок по рівню 

внутрішніх механічних пошкоджень» зі спеціальності 05.12.13 – технологія 

виробництва радіотехнічних приладів. 

У 1984 році за конкурсом обраний на посаду старшого викладача 

кафедри загальнотехнічних дисциплін Дрогобицького державного 

педагогічного інституту імені Івана Франка, а у 1985 році переведений на 

посаду доцента цієї ж кафедри. 

У 1991 році присвоєно вчене звання доцента кафедри 

загальнотехнічних дисциплін (атестат доцента ДЦ № 035209). 

У 1999 році переведений за контрактом на посаду доцента кафедри 

основ виробництва Дрогобицького державного педагогічного університету 

імені Івана Франка, і в цей же час Євген Володимирович займає посаду 

декана інженерно-педагогічного факультету. 

У 2004 році переведений на посаду начальника управління з питань 

внутрішньої політики Львівської облдержадміністрації. У 2005 році знову 

повертається до Дрогобицького державного педагогічного університету імені 

Івана Франка на посаду доцента кафедри основ виробництва і в цьому ж році 



переведено за конкурсом на посаду професора кафедри педагогічних 

технологій. 

30 червня 2006 року захистив докторську дисертаційну роботу на тему: 

«Теорія і практика підготовки майбутніх учителів трудового навчання до 

педагогічної дослідницької діяльності» у спеціалізованій вченій раді 

Д 58.053.01 Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти. 

У 2007 році отримав вчене звання професора кафедри педагогічних 

технологій (атестат професора 12 ПР 005056). 

2007 р. – головний консультант відділу моніторингу ефективності 

законодавства Інституту законодавства Верховної Ради України; 2008р. – 

головний науковий співробітник лабораторії управління професійно-

технічною освітою Інституту професійно-технічної освіти Національної 

академії педагогічних наук України. 

У 2008 р. обраний на посаду завідувача кафедри професійної освіти, на 

умовах контракту Полтавського державного педагогічного інституту 

імені В.Г. Короленка. 

З 2010 по 2011 рр. працював на посаді професора кафедри психології, 

педагогіки і права Національного університету «Львівська політехніка». 

З 2011 року по теперішній час працює завідувачем кафедри основ 

виробництва та дизайну факультету технологій та дизайну Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. 

Професора Кулика Є.В. нагороджено відзнакою Міністерства освіти і 

науки України «Відмінник народної освіти України» (1998 р.); відзнакою 

Міністерства освіти і науки України «Антон Макаренко» (2010 р.); відзнакою 

Національної академії педагогічних наук України «Ушинський К.Д.» 

(2011 р.). 

Навчальна і методична робота 
Кулик Є.В. викладає дисципліни «Методи дослідження в теорії та 

методиці підготовки викладача ЗП(ПТ)О», «Теорія і методика викладання 

спеціальних дисциплін», «Теорія і методика профорієнтаційної роботи», 

«Актуальні проблеми розвитку професійно-технічної освіти», «Технологічне 

обладнання галузі». 

У 2020 р. Кулик Євген Володимирович пройшов післядипломне 

міжнародне стажування в Університеті Суспільних наук (UNS) у м. Лодзь у 

співпраці з Фундацією Central European Academy Studies and Certifications 

(CEASC). 

Викладач пройшов навчання за Сертифікатними освітніми програмами: 

– «Англійська мова як засіб викладання у вищій школі» обсягом 

108 год. (2019 р.); 

– «Медіаграмотність для освітян» обсягом 60 год. (2021 р.). 

Наукова робота 
Наукові інтереси Кулика Є.В. пов’язані з дослідженням теоретико-

методологічних засад теорії і методики підготовки майбутніх фахівців у 



галузі професійно-технічної освіти для забезпечення всебічного і 

гармонійного розвитку та самоствердження суб’єктів навчального процесу 

(учнів, студентів, майстрів виробничого навчання, викладачів). Кулик Є.В. є 

керівником науково-дослідної роботи кафедри за темою: «Перспективи 

модернізації фахової підготовки майбутніх викладачів професійної освіти». 

Має більше 200 опублікованих наукових праць.  

Керівник наукової школи «Теоретико-методологічні передумови зміни 

моделей управління професійно-технічною освітою в Україні». Має більше 

100 науково-методичних публікацій, у тому числі монографії, навчальні 

посібники, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для 

навчання студентів педагогічних вищих навчальних закладів. Проф. 

Кулик Є.В. керує науковими роботами аспірантів зі спеціальності 13.00.04 – 

теорія і методика професійної освіти. Виступає офіційним опонентом на 

захисті докторських та кандидатських дисертацій. Під його керівництвом 

захищено 5 кандидатських дисертацій (Дуб О.І., Дубініна О.В., Оранюк Б.Ю., 

Літковець О.Д., Гельжинська Т.Я.), докторська дисертація (Вайнтрауб М.А.). 

Кулик Є.В. є членом редколегії наукового збірника (czasopismo 

«Kultura i Wychowanie») Академія Економічно-Гуманістична в Лодзі 

(Польша), а також членом товариства «Pedagogiki Filozofisznej im. Bronislawa 

F. Trentowskiego» (Польща). 

Кулик Є.В. співавтор авторського свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір №94383 від 03.12. 19 р. Сертифікатна освітня 

програма «Тематичне дизайн-проектування інтер’єру». 

Кулик Є.В. керує студентською науковою групою за проблемою 

«Проблеми наукових досліджень у професійній підготовці молоді». 

Організаційна робота 

Кулик Є.В. – голова експертної комісії з технологій Міністерства 

освіти і науки України., заступник голови спеціалізованої вченої ради 

Д 44.053.01 Полтавського національного педагогічного університету 

імені В.Г. Короленка із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня 

доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика 

професійної освіти».  

Кулик Є.В. – гарант освітньо-професійної програми «Професійна освіта 

(Технологія виробів легкої промисловості)» другого (магістерського) рівня 

вищої освіти, член робочих груп з розробки та оновлення освітніх програм: 

освітньо-наукової програми «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» 

третього  рівня вищої освіти та член освітньо-професійної програми 

«Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Член Спілки дизайнерів України. 
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